
Hungerit: egy másodpercre volt a pontszerzés 

Szoros, rangadóhoz méltó játékot hozó összecsapáson szenvedett egygólos 
vereséget a Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi vízilabdacsapata az Eger 
vendégeként az OB I középszakaszában.  

ZF-Eger–Hungerit-MetalCom Szentesi VK 10–9 (3–2, 
2–2, 2–1, 3–4) 
Nıi vízilabda OB I, középszakasz, 3. forduló. Eger, 
200 nézı. Vezette: Marnitz, Birri. 
Eger: Gangl – ANTAL 3, Bene, CZIGÁNY 3, PARDI 2, 
Somhegyi 1, Pengı. Csere: Zajácz, Illés, Pócsi 1, 
Szeredi. Edzı: Kelemen Attila. 
Szentes: Gyöngyössy – Gyıri, BRÁVIK 2, Miskolczi 2, 
Takács O., KOTOVA 3, Kövér-Kis 2. Csere: Jankovics 
(kapus), Hevesi, Sipos, Bakos, Magarijama, Gémes. 
Edzı: Zantleitner Krisztina. 
Gól – emberelınybıl: 15/3, ill. 8/1. 
Ötméteresbıl: 1/1, ill 3/1. 
 
A találkozó negyedik percében született az elsı találat, Antal Dóra büntetıbıl vette 
be Gyöngyössy kapuját, és a Szentes ezután csak futott az eredmény után. Hiába 
maradt ki két vendégbüntetı, ennek ellenére egyenlíteni többször is sikerült (volt 4–4 
és 9–9-is), köszönhetıen többek között Kotova, Miskolczi, Brávik és Kövér-Kis 
gólerısségének, ám a hajrában megint jött Antal, aki egy másodperccel a vége elıtt 
12 méterrıl beejtette az egriek gyıztes találatát. 
 
Zantelitner Krisztina együttese elsı vereségét szenvedte el a középszakaszban, 
amelyet jelenleg az Eger vezet. A szentesiek a hétvégén újabb komoly meccset 
játszanak, szombatn 18 órátón a LEN-kupa negyeddöntıjében a görög Patraszt 
fogadják Vásárhelyen. 
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Zantleitner Krisztina: – Végig futottunk az eredmény után, ám annak örülök, hogy 
hátrányból is ki tudtunk egyenlíteni idegenben. Egy másodpercen múlt, hogy 
bravúrpontot szerezzünk az Eger ellen. 

Kapcsolódó cikkek 
Taylor&Nash, Hungerit: idegenben vitézkedhetnek 
Úszással készül a Hungerit-MetalCom Szentes 
Szentes: így ki lehet kapni  
Nem tudta tartani a Fradival a lépést a Bodrogi Bau 
Tóth László: megtartható a nyolcadik hely! 

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Ideiglenes térkövekkel borítják a 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK
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platánok korábbi helyeit

Stadler vallomást tett a bíróságon

50 helyett 130-cal a városban - fotó

hirdetés    

   

Halogen Oven – 
gyors és élvezhetı 
fızés 

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Sebészi 
beavatkozás 
nélkül!!! 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 

Egyedülálló 
tárolórendszer 
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